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Voorwoord 

In 2005 werd de Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar opgericht. Dit gebeurde nadat een 
decennium daarvoor een 1e aanzet was gegeven door dhr. Schilte, voormalig kinderarts van het 
Medisch Centrum Alkmaar en dhr. Nierop van de Rabobank Alkmaar. Het plan dat deze heren destijds 
in het hoofd hadden werd uiteindelijk concreet vorm gegeven door een aantal enthousiaste 
medewerkers van de afdeling kindergeneeskunde en kreeg met de oprichting van de stichting op 19 
juli 2005 tenslotte officieel gestalte. Anno 2020 zijn we inmiddels al weer ruim 15 jaar en vele 
activiteiten van de stichting verder en is het tijd om daar wederom schriftelijk verslag van te doen. Om 
die reden heeft het bestuur dit verslag over de jaren 2016- 2020 opgesteld. Ik hoop dat dit u een goed 
inzicht over het reilen en zeilen van de stichting in de afgelopen periode geeft. 

Namens het bestuur, 

Martijn van Nimwegen 
Voorzitter 

1 juni 2021 
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Algemene informatie 

Naam en vestiging  

De stichting draagt de naam: Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar.  
Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. 

p/a Noordwest Ziekenhuisgroep 
Kinderafdeling, huisnummer 349 
Wilhelminalaan 12 
1815 JD Alkmaar 
Email adres: medischekindercirkel@nwz.nl  
Website: www.mkcalkmaar.nl 

    Tel. nr. 072-5482980 

Rabobank Alkmaar rekeningnr. NL11RABO01117.76.546 
Kamer van Koophandel, inschrijvingsnr. 37119701 

Bestuur 

 Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2020 uit onderstaande 8 leden:  

 Dhr. M. van Nimwegen, voorzitter (unithoofd kinderkliniek) 
 Dhr. J. Konijn, penningmeester (extern) 
 Mw. M. Burkels, secretaris (extern) 
 Dr. E. George, lid (kinderarts) 
 Dr. M. Dousma, lid (kinderarts) 
 Mw. M. Hageman, lid (orthopedagoge) 
 Dhr. R. Blank, lid (kinderverpleegkundige) 
 Dhr. M. Wagenaar, lid (ICT architect) 
  
 In de periode 2016 – 2020 hebben de volgende leden het bestuur verlaten: 
  
 Dr. B. Boersma, voorzitter (kinderarts) 
 Mw. M. Ott, lid (medische pedagogisch medewerker) 
 Mw. T. IJdema, lid (kinderverpleegkundige) 
 Mw. L. van der Linde, secretaris (extern) 
 Dhr. D. van Kerkvoorden, lid, (manager kinderkliniek) 
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Geschiedenis  

In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond bij één van de Alkmaarse kinderartsen en 
enkele zich bij deze zaak betrokken voelende personen de 1e gedachtevorming omtrent een 
op te richten stichting met als doel projecten op het gebied van gezondheid en scholing van 
jeugd in Noord-Kennemerland te verwezenlijken. Hoewel deze gedachten vervolgens 
schriftelijk werden vastgelegd kwam de verdere praktische uitwerking daarvan destijds niet tot 
stand. Het gedachtegoed bleef echter bestaan.  
In 2005 werd voortbordurende op de oorspronkelijke ideeën een vervolgnotitie getiteld “HET 
KIND CENTRAAL”, sponsoring in de kindergeneeskunde, geschreven door dhr. Hack en dhr. 
Boersma, beiden kinderartsen in het toen nog Medisch Centrum Alkmaar en vanaf 
10-12-2015 Noordwest Ziekenhuisgroep. Ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën werd het 
focus versmald tot projecten gerelateerd aan kinderen met gezondheidsproblematiek en hun 
nabije verwanten. Het bestaansrecht voor een voor deze doelgroep op te richten stichting 
werd daarbij als volgt verwoord: 
“De afgelopen jaren is de medische  zorg voor het zieke kind op een aantal punten sterk 
veranderd. Ten eerste is door vooruitgang van de medische technologie met name op het 
gebied van de zorg voor (sterk) te vroeg of ernstig zieke pasgeborenen, maar ook voor 
grotere kinderen, het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van de kinderarts aanzienlijk 
uitgebreid. Ten tweede zijn door deze voortschrijdende technologie de overlevingskansen van 
kinderen met ernstige aangeboren aandoeningen en kinderen met ernstige ziekten 
toegenomen waardoor de groep chronisch zieke kinderen in grootte sterk groeit. Ten derde is 
een verschuiving opgetreden van klinische zorg (kind verblijft in het ziekenhuis) naar zorg in 
dagbehandeling en poliklinische zorg (kind verblijft thuis).Bovenbeschreven veranderingen 
hebben, in medisch technisch opzicht, geleid tot een verbetering van de kindergeneeskundige 
zorg. Bij deze verbetering van zorg is de kwaliteit van (be)leven van het zieke kind en ouders 
verhoudingsgewijs achtergebleven. Dit maakt het nodig om meer aandacht te richten op de 
wensen en verlangens van het kind zelf en de ouders die zich geplaatst zien in een omgeving 
waarin tal van diagnostische en therapeutische handelingen plaatsvinden. Feitelijk wordt 
gestreefd naar een zo kind (- en ouder -) vriendelijk mogelijke omgeving. Binnen het 
ziekenhuisbudget is vooral ruimte gecreëerd voor de medisch technische kant van de zorg. Er 
zijn echter weinig tot geen financiële mogelijkheden voor het kindvriendelijke aspect van de 
zorg. Het ligt voor de hand om, daar waar mogelijk, deze ruimte door middel van sponsoring 
in te vullen. In de praktijk blijkt, dat zowel (ex)patiëntjes als externe organisaties door middel 
van giften hun waardering voor de geleverde zorg willen laten blijken. Dikwijls gebeurt dit door 
middel van versnaperingen voor het personeel bij het ontslag van een kind, maar ook in de 
vorm van speelgoed of knuffels, geschonken door bedrijven. Een gestructureerde invulling 
van gulle gaven, is wenselijk. Dit zou het doel kunnen zijn van een nieuw op te richten 
stichting.”  

Uitgaande van bovenstaande notitie uit 2005 is, nadat goedkeuring van de Raad van Bestuur 
van het toenmalige Medisch Centrum  Alkmaar bij notitie van dhr. Schippers (zorggroep 
manager MCA) voor dit initiatief was verkregen, besloten tot daadwerkelijke oprichting van 
een stichting over te gaan. Dit  geschiedde tenslotte op 19-07-2005 (zie bijlage 1: statuten). 
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Doelstelling 

De stichting Medische Kinder Cirkel Alkmaar heeft ten doel het bijeenbrengen en verantwoord 
beheren van steun voor de zorggroep kindergeneeskunde, onderdeel van de Noordwest  
Ziekenhuisgroep.  

Deze steun wordt onder andere benut om:  
• voorzieningen voor het zieke kind en zijn/haar ouders op de (poli)klinische 

afdeling kindergeneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep, waarvoor 
binnen het reguliere ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is, te 
realiseren. 

• wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kindergeneeskunde mogelijk 
te maken, op voorwaarde dat de zorggroep kindergeneeskunde van de 
Noordwest Ziekenhuisgroep daarin een essentiële rol speelt. 

• extramurale diensten of voorzieningen voor (chronisch) zieke kinderen te 
realiseren, op voorwaarde dat de betreffende patiënt(en groep) op enigerlei 
wijze een (behandel)relatie heeft met de zorggroep kindergeneeskunde van de 
Noordwest  Ziekenhuisgroep. 

Website / informatie 

Via www.mkcalkmaar.nl kunt u allerlei informatie over de stichting, haar projecten, wensen, 
donateurs etc. voor het publiek vinden.  
Indien er aanvullende vragen zijn kunnen deze gesteld worden via 
medischekindercirkel@nwz.nl of door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat 
(via 072-5482980) dan wel één van de bestuursleden. 
    

Publiciteit 

We zijn als stichting meerdere malen in de publiciteit geweest daar wij als stichting werden 
uitgekozen om gesponsord te worden. 

Vooralsnog zijn er vanuit het bestuur van de stichting geen verdere initiatieven ontplooid om 
de stichting nadrukkelijk onder de aandacht van het publiek te brengen. Afhankelijk van 
noodzaak/behoefte, zou daar in de komende jaren actiever aan gewerkt kunnen gaan worden. 

Projecten 

In de periode 2016 - 2020 heeft stichting Medische Kindercirkel Alkmaar een aantal projecten 
gerealiseerd dankzij vele sponsoren.  

• Borstvoedingsstoelen 
• Herinrichting aquarium kinderpoli 
• 2 banken ouderkamer 
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• Instore kids Corners (PlayStation 4) 
• Speelhuisje kinderpoli 
• Lichtprojectie (zie: https://www.youtube.com/watch?v=UezaXc4GrWk) 

Donaties 
•  Knuffels door Landman assurantiën   

Sponsoren 

De volgende sponsoren hebben de afgelopen jaren middels financiële bijdragen de bovengenoemde 
gerealiseerde projecten mogelijk gemaakt: 

• Juniorkamer - Evenement JCI challenge 
• EFK BV  
• Stichting Sarkon Wieringerwerf 
• Stichting DADA 
• Vermaat winkels 
• Rotaractclub Alkmaar  
• Ronde Tafel 6 Alkmaar  
• Activiteitencommissie R.K. basisschool de Burijn 
• NH 1816 verzekeringen 
• SAKS kerstmarkt  
• Rotaryclub Langedijk / Geestmerambacht  
• BuroScope BV 
• Stichting Alkmaar culinair plaza 
• Primark Alkmaar  
• Juniorkamer Heerhugowaard – City Run 
• Noordwest ziekenhuisgroep – Eindejaarsgeschenk door personeel Noordwest 
• Hoge Waerder 
• Kinderarts G. Brinkhorst inz. geleverde presentatie 
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Financieel overzicht 2016-2020 

Staat van baten en lasten over 2016 tot en met 2020 

Balans per 31 december 2020 is € 29.967,49 

Jaarlijks vindt verantwoording plaats door controle van het bestuur op de financiële verslaglegging. 

Jaartal Inkomsten Uitgaven Saldo

2016 6.560,32 9.514,95 10.940,47

2017 4.779,07 7.797,18 7.922,36

2018 8.832,57 828,40 15.926,53

2019 16.340,18 1.006,02 31.260,69

2020 9.558,70 10.851,90 29.967,49
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BIJLAGEN: 

Statuten 

Ref:20030964// 
1 
Heden, negentien juli tweeduizend vijf, verschenen voor - 
mij, Mr. Franck Reynold Wardenaar, notaris gevestigd te - 
Schagen, aldaar kantoorhoudende aan de Hoep 2A: --------- 
1. de heer Bart BOERSMA, wonende te 1871 AR Schoorl, ---- 
Omloop 1, geboren te Alkmaar op veertien juli -------- 
negentienhonderd vierenzestig, zich legitimerende met 
zijn paspoort, nummer M17690872, uitgegeven te ------- 
Heemstede op twintig juni tweeduizend één; ----------- 
2. mevrouw Margaretha Catharina Maria OTT-SMORENBERG, --- 
wonende te 1829 HD Oudorp (NH), Esdoornlaan 13, geboren 
te Alkmaar op twintig april negentienhonderd zestig, - 
zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer -------- 
3185007456, uitgegeven te Alkmaar op zeven september - 
tweeduizend; ----------------------------------------- 
3. de heer Franciscus Johannes DEKKER, wonende te 1749 VH 
Warmenhuizen, Nachtegaalstraat 10, geboren te Alkmaar 
op zestien mei negentienhonderd negenenvijftig, zich - 
legitimerende met zijn paspoort, nummer MO5437383, --- 
uitgegeven te Harenkarspel op vijftien augustus ------ 
tweeduizend. ----------------------------------------- 
De comparanten verklaarden bij deze een stichting op te - 
richten, waarvoor gelden de volgende statuten: ---------- 
Naam en Zetel ------------------------------------------- 
Artikel 1 ----------------------------------------------- 
1. De stichting draagt de naam: ------------------------- 
Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar. ------------- 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. --------- 
Doel ---------------------------------------------------- 
Artikel 2 ----------------------------------------------- 
1. De stichting heeft ten doel: ------------------------- 
a. het bijeenbrengen en verantwoord beheren van steun 
voor de zorggroep kindergeneeskunde, onderdeel van 
het Medisch Centrum Alkmaar. Deze steun wordt onder 
andere benut om: ---------------------------------- 
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- voorzieningen voor het zieke kind en zijn/haar -- 
ouders op de (poli)klinische afdeling ----------- 
kindergeneeskunde van het Medisch Centrum ------- 
Alkmaar, waarvoor binnen het reguliere ---------- 
ziekenhuisbudget geen of onvoldoende ruimte is, - 
te realiseren; ---------------------------------- 
- wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de - 
kindergeneeskunde mogelijk te maken, op --------- 
voorwaarde dat de zorggroep kindergeneeskunde van 
het Medisch Centrum Alkmaar daarin een essentiële 
2 
rol speelt; ------------------------------------- 
- extramurale diensten of voorzieningen voor ------ 
(chronisch) zieke kinderen te realiseren, op ---- 
voorwaarde dat de betreffende patiënt(engroep) op 
enigerlei wijze een (behandel)relatie heeft met - 
de zorggroep kindergeneeskunde van Medisch ------ 
Centrum Alkmaar; -------------------------------- 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ----------------- 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door - 
alle wettige haar ten dienste staande middelen. ------ 
Bestuur ------------------------------------------------- 
Artikel 3 ----------------------------------------------- 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste -- 
drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met ----- 
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door 
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -------- 
Bestuursleden kunnen niet zijn zij die van andere ---- 
bestuursleden familieleden tot en met de vierde graad, 
echtgenoot/geregistreerd partner dan wel ------------- 
samenlevingspartner zijn. ---------------------------- 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. -------------------- 
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij 
het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het ---- 
bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met --- 
algemene stemmen (of zal het enige overblijvende ----- 
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een 
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(of meer) opvolger(s). ------------------------------- 
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen 
de overblijvende bestuursleden, mits dit tenminste drie 
bestuursleden betreffen, een wettig samengesteld ----- 
bestuur. --------------------------------------------- 
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun ----- 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van 
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. ---------------------------------------------- 
Bestuursvergaderingen ----------------------------------- 
Artikel 4 ----------------------------------------------- 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Alkmaar. - 
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering -- 
3 
gehouden. -------------------------------------------- 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 
wanneer één van de bestuursleden daartoe ------------- 
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te --- 
behandelen punten de oproeping doet. ----------------- 
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste - 
zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van 
de vergadering niet meegerekend, door middel van ----- 
oproepingsbrieven. ----------------------------------- 
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en ---- 
tijdstip van de vergadering, de te behandelen -------- 
onderwerpen. ----------------------------------------- 
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie ---- 
zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige --- 
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de 
door de statuten gegeven voorschriften voor het ------ 
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht ---- 
genomen. --------------------------------------------- 
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij 
diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de -- 
leiding van de vergadering. -------------------------- 
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen 
gehouden, door de secretaris of door één van de andere 
aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering ---- 
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en - 
getekend door degenen, die in de vergadering als ----- 
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voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. ---------- 
Bestuursbesluiten --------------------------------------- 
Artikel 5 ----------------------------------------------- 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige --- 
besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie 
zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of ----- 
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter ---- 
vergadering door een ander bestuurslid laten --------- 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, 
ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering - 
voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij ----- 
slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde 
optreden. -------------------------------------------- 
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, 
mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld 
schriftelijk, al dan niet per enig ------------------- 
4 
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een - 
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de -- 
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas --- 
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter 
bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------ 
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen - 
van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere -- 
meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ----- 
uitgebrachte stemmen. -------------------------------- 
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, 
tenzij één bestuurslid voor de stemming een ---------- 
schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -------- 
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn ----- 
uitgebracht. ----------------------------------------- 
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de --- 
statuten voorzien, beslist de voorzitter van de ------ 
vergadering. ----------------------------------------- 
Bestuursbevoegdheid ------------------------------------- 
Artikel 6 ----------------------------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de -------- 
stichting. ------------------------------------------- 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
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overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ------ 
bezwaring van registergoederen. ---------------------- 
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het ----- 
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot --------------- 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander ------ 
verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene 
stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. ---- 
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van -- 
boedelbeschrijving worden aanvaard. ------------------ 
Vertegenwoordiging -------------------------------------- 
Artikel 7 ----------------------------------------------- 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ----------- 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan -- 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ----------- 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer ---- 
bestuursleden als ook aan derden, om de stichting ---- 
binnen de grenzen van die volmacht te ---------------- 
5 
vertegenwoordigen. ----------------------------------- 
Einde bestuurslidmaatschap ------------------------------ 
Artikel 8 ----------------------------------------------- 
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: --- 
a. door zijn overlijden; -------------------------------- 
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen ------ 
verliest; -------------------------------------------- 
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); --------- 
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige 
bestuursleden; --------------------------------------- 
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk --- 
Wetboek; --------------------------------------------- 
f. doordat een bestuurslid een kwaliteit krijgt die ----- 
volgens artikel 3 lid 1 niet is toegestaan, waarbij -- 
alsdan het bestuurslidmaatschap, in afwijking van de - 
andere beëindigingsgronden eindigt één maand nadat die 
onverenigbare kwaliteit is ontstaan. ----------------- 
Boekjaar en jaarstukken --------------------------------- 
Artikel 9 ----------------------------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het ------ 
kalenderjaar. ---------------------------------------- 
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2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van 
de stichting afgesloten. Daaruit worden door het ----- 
bestuur een balans en een staat van baten en lasten -- 
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -------- 
jaarstukken vervolgens door het bestuur worden ------- 
vastgesteld. ----------------------------------------- 
Reglement ----------------------------------------------- 
Artikel 10 ---------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, 
waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het - 
oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -- 
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in 
strijd zijn. ----------------------------------------- 
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te 
wijzigen of op te heffen. ---------------------------- 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het --- 
reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van ---- 
toepassing. ------------------------------------------ 
Statutenwijziging --------------------------------------- 
Artikel 11 ---------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het 
besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, 
6 
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij ------ 
notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid ---- 
afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te ---- 
verlijden. ------------------------------------------- 
Ontbinding en vereffening ------------------------------- 
Artikel 12 ---------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op - 
het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 
11 lid 1 van toepassing. ----------------------------- 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan -- 
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig 
is. -------------------------------------------------- 
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de ------ 
vereffening door het bestuur. ------------------------ 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------- 
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5. Een overschot na vereffening wordt besteed ----------- 
overeenkomstig de doelstelling van de stichting of ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instel-ling. --- 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en ---- 
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de --- 
daarvoor geldende wettelijke termijn berusten onder de 
door de vereffenaars aan te wijzen persoon. ---------- 
Artikel 13 ---------------------------------------------- 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten - 
niet voorzien, beslist het bestuur. --------------------- 
Slotverklaringen ---------------------------------------- 
Ten slotte verklaarden de comparanten: ------------------ 
- het eerste bestuur bij oprichting bestaat uit drie --- 
leden en wel: ---------------------------------------- 
a. de heer B. Boersma voornoemd, in functie van ------ 
voorzitter; --------------------------------------- 
b. mevrouw M.C.M. Ott-Smorenberg voornoemd, in functie 
van secretaris; ----------------------------------- 
c. de heer F.J. Dekker voornoemd, in functie van ----- 
penningmeester; ----------------------------------- 
- het eerste boekjaar van de stichting eindigt op ------ 
éénendertig december tweeduizend zes; ---------------- 
- het eerste adres van de stichting luidt: Polikliniek - 
Kindergeneeskunde, Medisch Centrum Alkmaar, ---------- 
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. ------------------ 
7 
SLOT AKTE ----------------------------------------------- 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------- 
Waarvan akte in minuut is verleden te Schagen op de datum 
als in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een -- 
toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen - 
personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud - 
van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te - 
stemmen. ------------------------------------------------ 
Vervolgens is deze akte conform de wet op het notarisambt 
na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en 
onmiddellijk daarna is deze akte mede-ondertekend door -- 
mij, notaris. ------------------------------------------- 
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